REGULAMIN KONKURSU
„BEZPŁATNE DORADZTWO
- dla zainteresowanych realizacją innowacji”
I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1

1. Konkurs BEZPŁATNE DORADZTWO - dla zainteresowanych realizacją innowacji ” zwany dalej
„Konkursem” odbywa się w ramach projektu „GENERATOR INNOWACJI. Sieci wsparcia”
realizowanego przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” (nr umowy POWR.04.01.00-00I057/15) ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Społecznego) w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
2. Organizatorem Konkursu jest Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” z siedzibą w Warszawie, ul.
Mokotowska 55, 00-542 Warszawa, NIP: 529-16-47-110, REGON: 017475000, KRS: 0000084092.
3. Konkurs przeprowadzany jest na podstawie niniejszego Regulaminu.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku
zmiany obowiązujących przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, jeśli bez takiej zmiany
nie mógłby być osiągnięty cel Konkursu, a zmiana taka nie narusza zasad uczciwej konkurencji.
§2
Definicje
1.
2.
3.
a
b
c
d
4.
5.
6.
7.

Generator Innowacji. Sieci Wsparcia – projekt realizowany przez Towarzystwo Inicjatyw
Twórczych „ę” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Innowacja społeczna - nowy, nie upowszechniony wcześniej sposób wspierania osób starszych
zależnych i ich opiekunów w miejscu ich zamieszkania.
Modelowe innowacje społeczne – cztery innowacje wyłonione wcześniej w odrębnym
konkursie, opisane w załączniku nr 4 do tego Regulaminu, noszące odpowiednio tytuły:
„BABCIA Z KLASĄ/DZIADEK Z KLASĄ”
„PAKIET OPIEKI WYTCHNIENIOWEJ”
„TEATR REMINISCENCYJNY”
„OBIADY TERAPEUTYCZNE”.
Organizator – Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” (Towarzystwo „ę”).
Uczestnik konkursu – podmiot składający formularz zgłoszeniowy na niniejszy Konkurs.
Nabywca innowacji – uczestnik konkursu, którego zgłoszenie przeszło pomyślnie procedurę
konkursową i który zawarł z Organizatorem umowę na korzystanie ze wsparcia doradczego.
Plan realizacji innowacji – opis przyszłej planowanej realizacji modelowej innowacji społecznej
sporządzony przez nabywcę innowacji z uwzględnieniem specyfiki lokalnej środowiska nabywcy
innowacji przy wsparciu doradczym zapewnionym przez Organizatora.

§3
Cel i podmioty uprawnione do uczestnictwa w konkursie
1. Celem Konkursu jest wyłonienie co najmniej dziesięciu nabywców innowacji zainteresowanych
zrealizowaniem we własnym zakresie, po zakończeniu Konkursu co najmniej jedną z czterech
modelowych innowacji społecznych.
2. Uprawnione do uczestnictwa w konkursie są osoby prawne i jednostki nieposiadające
osobowości prawnej, a w szczególności:
a. Jednostki samorządu lokalnego (gminy i powiaty),
b. Jednostki organizacyjne pomocy społecznej, w tym ośrodki pomocy społecznej
i powiatowe centra pomocy rodzinie,
c. Samorządowe instytucje kultury,
d. Jednostki systemu oświaty i placówki wychowania pozaszkolnego,
e. Jednostki pomocnicze samorządu terytorialnego,
f. organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku
publicznego, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i
wolontariacie,
g. podmioty ekonomii społecznej,
h. przedsiębiorcy.
§4
Przebieg konkursu
1. Zgłoszenie na konkurs następuje poprzez przesłanie na adres Organizatora podpisanego skanu
wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami. Wzór formularza
zgłoszeniowego i spis wymaganych załączników stanowi Załącznik nr 1. do niniejszego
regulaminu Wzory wymaganych oświadczeń zawarte są w Załączniku nr 2.
2. Formularz zgłoszenia należy złożyć do dnia 10 czerwca 2019 r. w wersji elektronicznej.
Formularz online dostępny na stronie www.sieciwsparcia.pl. Wypełniony formularz należy
wydrukować, podpisać wraz z załącznikami i przesłać skan na adres sieciwsparcia@e.org.pl
3. Wymagane załączniki należy przesłać w wersji elektronicznej.
4. Formularze zgłoszeniowe złożone na konkurs zostaną w pierwszej kolejności poddane ocenie
formalnej zgodnie z trybem i kryteriami przedstawionymi szczegółowo w Załączniku nr 3.
5. Wyniki oceny formalnej zostaną opublikowane na stronie internetowej www.sieciwsparcia.pl
nie później niż 12 czerwca 2019 r.
6. Dla oceny merytorycznej zgłoszeń, które pozytywnie przeszły ocenę formalną, Organizator
powoła bezstronną komisję konkursową. Szczegółowy tryb oceny merytorycznej i opis
kryteriów wraz z punktacją znajduje się w Załączniku nr 3.
7. Komisja sformułuje rekomendacje w postaci listy rankingowej zgłoszeń stosując kryteria oceny
wymienione w Załączniku nr 3. Zarząd Organizatora po otrzymaniu rekomendacji Komisji
zatwierdzi ostateczną listę co najmniej dziesięciu nabywców innowacji, z którymi Organizator
zawrze umowę nieodpłatnego doradztwa w zamian za sporządzenie planu realizacji innowacji.
Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora
www.sieciwspracia.pl nie później niż 14 czerwca 2019 r.
8. Nabywcy innowacji zostaną powiadomieni o dokonanym wyborze drogą elektroniczną na
adres e-mail wskazany w formularzu zgłoszenia.
9. Każdy z Nabywców innowacji otrzyma:
a. Pełną dokumentację wybranej innowacji społecznej,

b. Wsparcie doradcze eksperta opłaconego przez Organizatora w zakresie przygotowania
planu wdrożenia innowacji i dostosowania jej do uwarunkowań lokalnych, w ilości nie
mniejszej niż 10 godzin pracy doradczej eksperta na rzecz danego nabywcy innowacji
(szczegółowe terminy konsultacji zostaną indywidualnie ustalone z Nabywcą
innowacji, ale ich nieprzekraczalny termin realizacji to 15 sierpnia 2019).
10. Każdy z Nabywców innowacji będzie zobligowany do:
a. Podpisania umowy z Organizatorem na bezpłatne doradztwo,
b. Przygotowania przy wsparciu eksperta Planu wdrożenia innowacji,
c. Informowaniu, że rozwiązanie powstało w ramach projektu „GENERATOR INNOWACJI. Sieci
wsparcia” realizowanego przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” ze środków Unii
Europejskiej (Europejskiego Funduszu Społecznego) w ramach Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

§5
Odwołania od wyników oceny
1. Informacji o konkursie udziela Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” od poniedziałku do piątku
w godzinach: 10–17 pod tel. (22) 225 33 70, 504163396, a także e-mailowo na adres e-mail:
sieciwsparcia@e.org.pl.
2. Przewiduje się możliwość odwoływania się przez uczestników konkursu od oceny komisji
konkursowej do Organizatora (w formie pisemnej na adres e-mail: sieciwsparcia@e.org.pl) w
ciągu 3 dni roboczych od publikacji wyników. Organizator odpowie na odwołanie także w ciągu
3 dni roboczych).
3. Wszelkie pytania i wątpliwości związane z przebiegiem konkursu lub decyzjami Komisji na
poszczególnych etapach Programu prosimy kierować do Towarzystwa „ę” (email:
sieciwsparcia@e.org.pl) z dopiskiem „Sieci Wsparcia”. Odpowiedź zostanie udzielona i wysłana
w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania pytania lub zgłoszenia wątpliwości.
§6
Ochrona danych osobowych
1. Przez „dane osobowe uczestnika konkursu” rozumie się wszelkie dane osobowe
umieszczone przez uczestnika konkursu w formularzu zgłoszeniowym, w tym dane
osobowe osób zarządzających i osób kontaktowych.
2. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników konkursu jest
Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”.
3. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w
Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
4. Z Administratorem danych osobowych można się skontaktować za pośrednictwem
adresu email sieciwsparcia@e.org.pl.
5. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane:
a. w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu,
b. w celach realizacji zadań statutowych Organizatora konkursu.
6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału
w konkursie.

7. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do
treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:
a. sprostowania danych,
b. usunięcia danych,
c. ograniczenia przetwarzania danych
d. przenoszenia danych,
e. wniesienia sprzeciwu,
f. cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
8. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
9. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie w celu informowania (także w mediach)
o wynikach konkursu.
10. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane
w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
11. Dane uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym
z wyjątkiem komisji konkursowej i podmiotów uprawnionych na mocy przepisów
prawa.
12. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji
wyżej określonych celów.
13. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte,
odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia
powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki aby
zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu
wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu
przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym
prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator w szczególności
uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z:
a. przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia
b. utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych,
c. nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych,
przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.
§7
Postanowienia końcowe
1. Regulamin Konkursu znajduje się na stronie internetowej Organizatora www.sieciwsparcia.pl
oraz w siedzibie Organizatora przy ul. Mokotowskiej 55 w Warszawie.
2. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu w
uzasadnionych przypadkach.
3. Ewentualne zmiany będą dokonywane w formie aneksów do niniejszego regulaminu,
oznaczonych
datą,
publikowanych
na
stronie
internetowej
Organizatora
www.sieciwsparcia.pl. Regulamin w zmienionej formie obowiązuje od daty oznaczonej w
treści, jednak nie wcześniej niż data jego publikacji.
4. Złożenie formularza zgłoszenia jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków niniejszego
regulaminu.

Lista załączników:

●
●
●
●

Załącznik nr 1 –
Załącznik nr 2 –
Załącznik nr 3 –
Załącznik nr 4 –

Wzór formularza zgłoszenia wraz z informacją o załącznikach
Wzory wymaganych oświadczeń
Kryteria wyboru nabywców innowacji
Opisy czterech modelowych innowacji

